
Parashas Bemidbar: Round and Square Numbers in the Bible

רבינו ישעיה הראשון1

 פקודיהם מטה ראובן וכו' תימא וכי אפשר שלא היה חסר א' או שנים מן הכללים שאומר בכאן או יותר ויש לומר שאין
 הכתוב מקפיד בזה כדכתיב תספרו חמישים יום ואינם אלא מ"ט וכן ארבעים יכנו ואינם אלא ט"ל רבינו ישעיה הראשון

1בנימוקיו כ"י.

רא"ש2

 ולי נראה שאין אנו צריכין לדחוקות הללו. כיון דכתב ביה בהדיא שבעה שבועות תספר לך אין לספור יותר משבעה שבועות
 ומתספרו חמשים יום לא קשיא מידי שכן דרך המקרא כשמגיע המנין לסכום עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית

2ואינו משגיח על חסרון האחד. כיוצא בו כל נפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים וכן ארבעים יכנו.

בבא בתרא3

 בעא מיניה אבא חליפא קרויא מר' חייא בר אבא בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחד אמר ליה
 תאומה היתה עם דינה דכתיב ואת דינה בתו אלא מעתה תאומה היתה עם בנימן דכתיב ואת בנימין אחיו בן אמו אמר

 מרגלית טובה היתה בידי ואתה מבקש לאבדה ממני הכי אמר ר' חמא בר חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות
3שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים

סוטה4

 ויקח ויחזור מיבעי ליה א"ר יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה ליקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי
 השרת אמרו אם הבנים שמחה את בת לוי אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת דא"ר חמא בר' חנינא זו יוכבד

 שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים א"ר יהודה
4שנולדו בה סימני נערות

אבן עזרא5

 יש אומר: כי מספר שבעים, בעבור שהוא סך חשבון כי שישים ותשע היו. וזה המפרש טעה, בעבור שמצאנו כל נפש בניו
ובנותיו שלשים ושלש. והם שלשים ושתים

 ובדרש, כי יוכבד נולדה בין החומות, גם זה תמה למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה שהולדת משה והיא בת ק"ל
 שנה?! ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים! ולא די לנו זה הצער עד שעשו פייטנים פיוטים ביום שמחת תורה. יוכבד

אמי אחרי התנחמי והיא בת ר"נ שנה וכי אחיה חי כך וכך שנים דרך אגדה או דברי יחיד.

 והנכון בעיני שיעקב בחשבון וממנו יחל, כאילו אמר: כל נפש בניו ובנותיו עם נפשו שלשים ושלש. והראיה על זה שאמר
5בתחילה יעקב ובניו.

 ואם טען טוען ויאמר כי הנה כתוב: ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש. דע כי הכתוב לא חשש להוציא אחד
 משבעים. כאשר אמר: אשר יולד לו בפדן ארם ולא נולד לו בנימין שם. כי גם בזו הפרשה שנים עדים האחד שאמר: ואלה

 שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו. והנה הזכיר כי יעקב מבני ישראל. כי לא הלך הכתוב כי אם אחר הרוב. והעד
 השני: כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים ומנשה ואפרים לא באו אל מצרים כי שם היו ושם נולדו וכתוב אחריו:
 בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואלה שניהם לא ירדו ג"כ זה הכתוב לעד כי יעקב נכנס בחשבון, כי נפש יש לו והוא

6העיקר.
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רמב"ן6

 והנה פן יהיה חכם בעיניו בסתירת דברי רבותינו, אני צריך לענות אליו. ואומר: כי על כל פנים יהיה בדבר יוכבד פלא גדול
מן הנסים הנסתרים שהם יסוד התורה, ...

 אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הנסים הנעשים על ידי נביא שיתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה במלאכות
 השם יזכירם הכתוב, והנעשים מאליהן לעזור צדיק או להכרית רשע לא יזכירו בתורה או בנביאים, וזהו זהב רותח יוצק בפי

 החכם הזה ממה שהשיב על רבותינו בענין פינחס (במדבר כה יב): וזולתו במקומות הרבה, ולמה יזכירם הכתוב, כל יסודות
 התורה בנסים נסתרים הם. ועם התורה אין בכל ענינו רק נסים לא טבע ומנהג, שהרי יעודי התורה כולם אותות ומופתים, כי
 לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב, ולא יהיו השמים כברזל בטבעם מפני זרענו בשנה השביעית,
 וכן כל יעודי התורה בטובות ההן וכל הצלחת הצדיקים בצדקתם, וכל תפלות דוד מלכנו וכל תפלותינו נסים ונפלאות, אלא
 שאין בהם שנוי מפורסם בטבעו של עולם כאשר הזכרתי זה כבר (לעיל יז א), ועוד אפרשנו בעזרת השם (שמות ו ב, ויקרא

7כו יא):

דעת זקנים מבעלי התוספות7

 ירדו למצרים נמנה הקב"ה עמהם בעצמו ובכבודו שהרי בפרטן לא תמצא רקאנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה. 
8ס"ט וכתיב בשבעים נפש וגו' הרי שנמנה הקב"ה עמהם והיו שבעים ...

9ולפי מה שפירשתי למעלה אין צריך לומר שיהא יעקב מן המנין כי הקב"ה נמנה עמהם ומשלים המנין:

משך חכמה8

 מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדויתכן דכתיב במספר ישראל ויפקוד אותם משה על פי ד' כאשר צוה. 
 דלא נמנו רק עשריות לא אחדים, לכן בכל המספר לא נזכר אחדים, והוא כי כל ראש מבני ישראל נתןאותם לצבאותם, 

 מספר אנשיו, והיו שרי עשרות, ומכל מספר הקטן עשו מספר הכולל, ופחות מעשרה לא היה ראש עליהן בלבד לכן כתיב
  שאין מחנה פחותה מעשרה, כמבואר ירושלמי פרק קמא דעירובין, ובמספר הלוים מבן חדש ומעלה, שמשה נכנסלצבאותם,

 על פתח האהל ובת קול יוצאת ואומרת כך תינוקות, לא מנו גם כן אחדים וכאשר צוה במספר ישראל, מה שאין כן במנין
10הבכורים נזכרו אחדים, ודוק:

רש"י9

 ביוםחמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לד'. ולא עד בכלל, והן ארבעים ותשעה יום: עד ממחרת השבת השביעת תספרו. 
החמשים תקריבוה.

11ואומר אני זהו מדרשו, אבל פשוטו עד ממחרת השבת השביעית שהוא יום חמשים תספרו, ומקרא מסורס הוא:

10 The Steipler

Rabbi Chaim Kanievsky relates that he initially assumed that the census numbers were rounded, but 
when he mentioned this to his father, the Steipler responded that a number written in the Torah must be 
exact, and God must have had a reason why He miraculously caused each tribe to have such even 
numbers of people.12
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12 Cited by R. Ozer Alport,   Parsha Potpourri, Parshat Bamidbar.
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